Jabra PRO™ 9400-serien

Datablad

Jabra PRO 9400-serien
Flexibilitet på kontoret

Jabra PRO 9400-serien av trådlösa headset är utvecklad
för kontorsarbetare som måste vara tillgängliga. Gå upp
till 150 meter bort, du kan ändå svara på samtal från din
bordstelefon, mobiltelefon eller datortelefon. Pekskärmen gör konfiguration och samtalshantering enkelt. Allt
med högklassig bullerdämpning, akustiskt skydd och
ljudkvalitet.

Branschens första trådlösa kontorsheadset
med användarvänlig pekskärm för enkel
samtalshantering

Vissa modeller i Jabra PRO 9400-serien har en exklusiv
pekskärmsbas som underlättar samtalshanteringen. Pekskärmen visar användarna ikoner för samtalshantering, en
knappsats och andra smarta funktioner.

Ett trådlöst headset för din bordstelefon,
mobiltelefon och datortelefon – samtidigt

För medarbetare som måste kunna nås – oavsett var de är
eller vilken enhet det ringer på – Jabra PRO 9400-serien är
headsetet för dessa. Produktiviteten ökar, projekt slutförs
snabbare och medarbetarna är nöjdare.

Kristallklara samtal även i bullriga öppna
kontorslandskap

Jabras PRO 9400-serie av trådlösa headset levereras med
en mängd högklassiga ljudförbättrande funktioner, som
digital signalbehandling för ökad tydlighet, SafeTone-teknik för bättre hörselskydd, Noise Blackout för enastående
bullerdämpning, samt ett högkvalitativt ljud med HD Voice/bredbandsljud.

Tillgänglig i olika modeller - med pekskärm eller pekplatta

Gå och prata upp till 150 meter bort från
ditt skrivbord

Med en räckvidd på upp till 150 meter ger Jabra PRO
9400-serien medarbetarna möjligheten att gå runt, svara
på och avsluta samtal, och göra det som behövs medan
kunden fortfarande är i telefon. Produktiviteten ökar eftersom problem löses och projekt slutförs snabbare.

Framtidssäker investering - gratis
uppgraderingar av programvaran

Jabra PRO™ 9400 är helt programvarubaserad och därför
framtidssäkrad. Systemet kommer med gratis programvara
som låter dig ansluta till en mängd datortelefonstandarder
via de inbyggda drivrutinerna, samt uppdatera din headsetlösning från Jabra med gratis Value Packs och Service Packs.
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Jabra PRO 9400-SERIEN ÖVERSIKT
Modell

Modellnamn

Beskrivning

Utformat för

Jabra PRO 9450

Trådlöst headset för datortelefoner och bordstelefoner

 Trådlöst monoheadset med dubbelanslutning som gör det enkelt att
hantera samtal från både bordstelefonen och datortelefonen.

Jabra PRO 9450 Flex

Trådlöst headset för datortelefoner och bordstelefoner

 Trådlöst monoheadset med en utdragbar flexibel mikrofonarm för
perfekt mikrofonjustering och dubbla anslutningsmöjligheter som gör
det enkelt att hantera samtal från både din bordstelefon och
datortelefon.

Jabra PRO 9450 Duo

Trådlöst headset för datortelefoner och bordstelefoner

 Trådlöst duoheadset med dubbelanslutning som gör det enkelt att
hantera samtal från både bordstelefonen och datortelefonen.

Jabra PRO 9460 Mono

Trådlöst headset med pekskärm
för datortelefoner och bordstelefoner

 Trådlöst monoheadset med pekskärm optimerat för kontorspersonal,
med dubbla anslutningsmöjligheter som gör det enkelt att hantera
samtal från både din bordstelefon och datortelefon.

Jabra PRO 9460 Duo

Trådlöst headset med pekskärm
för datortelefoner och bordstelefoner

 Trådlöst duoheadset med pekskärm optimerat för personal på contact
center, med dubbla anslutningsmöjligheter som gör det enkelt att
hantera samtal från både din bordstelefon och datortelefon.

Jabra PRO 9465 Duo

Trådlöst headset med pekskärm
för datortelefoner, mobiltelefoner
och bordstelefoner

 Trådlöst duoheadset med pekskärm optimerat för kontorspersonal,
med tredubbla anslutningsmöjligheter som gör det enkelt att hantera
samtal från både din bordstelefon, mobiltelefon och datortelefon.

Jabra PRO 9470

Trådlöst headset med pekskärm
för datortelefoner, mobiltelefoner
och bordstelefoner

 Trådlöst monoheadset med pekskärm optimerat för kontorspersonal,
med tredubbla anslutningsmöjligheter som gör det enkelt att hantera
samtal från både din bordstelefon, mobiltelefon och datortelefon.
 Utmärkt bullerdämpning med Jabra Noise™ Blackout-mikrofoner.

Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Gå till www.Jabra.com för att se tillgänglighet.

JABRA PRO 9400 Produktfördelar
Kristallklart ljud

Tillgångshantering på distans

HD Voice - Bredbandsljud

Fjärrstyrning av samtal

Högkvalitativt ljud för kristallklara samtal
Njut av ett högkvalitativt ljud med HD Voice och få kristallklar,
begriplig kommunikation. Du får verklighetstrogna, levande
samtal där du kan fokusera på innehållet och slipper kämpa
med att förstå vad personen i andra änden säger.

Jabras programvara

Enkel enhetskonfiguration och integrering med datortelefoner
Anpassa och styr din ljudenhets inställningar med Jabras programvara. Du får full funktionalitet och fjärrsamtalskontroll med
den senaste generationens datortelefoner.

Ansluter till flera enheter

Hantera alla dina samtal från ett enda headset
Med teknik som låter dig ansluta till flera enheter kan du
hantera telefonsamtal från flera olika enheter, som t.ex. bordstelefoner,
surfplattor, datorer och smartphones, med ett enda headset.
Du får större flexibilitet och en förbättrad användarupplevelse.

PeakStop™

Säkert ljud med överlägset hörselskydd
PeakStop-teknik eliminerar omedelbart potentiellt skadliga höga
ljud eller toner innan de når öronen och håller ljudet på en säker
nivå för att skydda din hörsel.
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Fjärresursinstallation och enhetshantering
Konfigurera och implementera företagets ljudenheter helt på
distans från en central punkt. Du får de senaste funktionerna
och funktionaliteten på en gång med Jabra Xpress, en webbaserad lösning. Du kan även få en komplett översikt av alla
Jabras ljudenheter som är installerade i IT-nätverket med Jabra
Xpress tillgångshantering.
Sömlös integrering mellan din telefon och ditt headset
Svara på och avsluta samtal med Jabras ljudenhet, med
sömlös integrering mellan din telefon och ditt headset. Med
fjärrsamtalskontroll kan du multitaska och vara mer produktiv.
Med en trådlös ljudenhet från Jabra kan du kontrollera dina
samtal även när du inte sitter vid skrivbordet.

SafeTone™

Förbättrat hörselskydd
Jabra SafeTone inkluderar Jabra PeakStop och Jabra
IntelliTone, den förbättrade hörselskyddstekniken. Dra nytta
av ett tydligt och rent ljud samt automatisk begränsning av
den genomsnittliga ljudnivån du exponeras för under din
arbetsdag, i enlighet med akustiska standarder och föreskrifter. En funktion som ger dig mycket förtroende, säkerhet och
komfort samtidigt som din kommunikation blir mer kvalitativ.

Stödjer smarttelefoner och surfplattor

Klar att användas med de senaste smartphones/surfplattorna
Din Jabra-enhet är utformad med framtidssäker teknik för
att vara helt kompatibel med de senaste smartphones och
surfplattorna på marknaden.
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Digital signalbehandling för ett tydligare ljud
Ett klart ljud är viktigt för ett bra samtal, för att inte tala om för
effektiviteten och tydligheten. Digital signalbehandling (DSP) i
Jabras enheter eliminerar bakgrundsljud och eko samtidigt som
det skyddar användaren mot plötsliga ljudtoppar. Tiden som
spenderas på samtalshantering och potentiella missförstånd
minskar kraftigt.
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Prata bekvämt

Var snäll mot öronen
Fullständig komfort garanteras med en mängd olika stilar
som matchar dina individuella behov och passformskrav. Våra
lätta, ergonomiskt designade ramar tillsammans med mjuka
öronkuddar och
justerbar huvudbåge och mikrofonarm garanterar att headsetet
känns bekvämt under hela dagen.

BEROENDE PÅ MODELL*

Plug and play med UC

Plug and play med alla ledande UC-plattformar
Jabra-enheter har intuitiv samtalskontroll och smidig anslutning
till alla ledande UC-applikationer och datortelefoner. De är lätta
att installera och enkla att använda, så du behöver inte hjälp av
teknisk expertis eller omfattande utbildning.

Noise BlackoutTM

Eliminera störande bakgrundsljud
Jabra Noise Blackout-teknik eliminerar störande
bakgrundsljud som t.ex. vind, omgivande samtal eller
trafik och förbättrar din röst. Så nu kan du prata fritt utan att
höja rösten nämnvärt.

Noise CancelingTM-mikrofon

Reducerar oönskat bakgrundsljud
Bullerdämpande teknik minskar oönskat bakgrundsljud och är
lämpliga i befolkade och bullriga, öppna kontorsmiljöer.

Trådlös frihet upp till 150 meter

Handsfree kommunikation upp till 150 meter
Få trådlös rörlighet upp till 150 meter för att ha full kontroll över
din handsfree-lösning från Jabra med DECT-teknik. Svara på
samtal, multitaska och rör dig fritt på dina villkor.
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* För mer information, gå till jabra.com
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